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Τμήμα Σιδηροδρόμων 
και Υποδομών
Πιστοποίηση Σιδηροδρόμων
Περικλής Κόκκαλης-Μελάς
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Eurocert ως κοινοποιημένος φορέας

NoBo
Η Eurocert είναι διαπιστευμένη και κοινοποιημένη σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία Διαλειτουργικότητας 2016/797/ΕΕ σχετικά με όλα τα

υποσυστήματα και τα συστατικά στοιχεία καθώς και όλες τις διαθέσιμες
ανεξάρτητες ΤΠΔ.
• Υποδομή
• Ενέργεια

• Σιδηροδρομικά βαγόνια

• Εντολή ελέγχου και σηματοδότηση

NB   1128
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Η Eurocert ως Ορισμένος
Φορέας για την Ελλάδα

Η Eurocert έχει οριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών
και Υποδομών για να επιθεωρεί και να πιστοποιεί όλα
τα ανοιχτά σημεία ΤΠΔ δομικών υποσυστημάτων και
όλου του τροχαίου υλικού που επιθυμούν να εισέλθουν
στο ελληνικό δίκτυο.

DeBo
Η Eurocert σχεδιάζει να
αναγνωριστεί ως DEBO στη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία εντός

του 2021…



4

AsBo
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Η Κοινή Μέθοδος Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (CSM-REA) για τον Κανονισμό για την
αξιολόγηση και την αξιολόγηση κινδύνου (352/2009 
που καταργήθηκε από το 402/2013 (όπως
τροποποιήθηκε 2015/1136)), παρέχει νομική
υποχρέωση και υποχρεωτικό πλαίσιο για την
αξιολόγηση και την αξιολόγηση του κινδύνου που
σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο
της ΕΕ.

Το Eurocert ως Φορέας Αξιολόγησης σύμφωνα με
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 402/2013

Η Eurocert είναι ο μοναδικός ελληνικός διαπιστευμένος
οργανισμός πιστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό
402/2013 της ΕΕ . Το πεδίο εφαρμογής της Eurocert 
περιλαμβάνει όλα τα δομικά υποσυστήματα και όλες τις
πιθανές «αλλαγές».
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Eurocert ως ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης
ασφάλειας σύμφωνα με το EN 50126 EN 50128 EN 
50129

ISA

Η Eurocert προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών
που σχετίζονται με το ISA, συμπεριλαμβανομένης της
συνολικής αξιολόγησης των Γενικών Προϊόντων (GP), 
των Γενικών Εφαρμογών (GA) και των Ειδικών
Εφαρμογών (SA). Επίσης η Eurocert προσφέρει
πιστοποίηση εξαρτημάτων και συστημάτων
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το απαιτούμενο SIL.

Πιστοποίηση SIL
Η Eurocert μπορεί να
αξιολογήσει το προϊόν σας και να
πιστοποιήσει την καταλληλότητά
του για εφαρμογές SIL 1,2,3,4 
ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
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Διαπίστευση & 
εγκρίσεις
Η Eurocert διαθέτει πιστοποιητικά διαπίστευσης και εγκρίσεις για περισσότερα από 50 πρότυπα. Οι
σχετικές με τον σιδηροδρομικό τομέα είναι:

Product certification
No. 21

Inspection
No. 53

Member of the association
of notified bodies 
for interoperability

Designated Body 
For assessment 
of Greek NNTR

Member of 
Cooperation of CSM 
Assessment Bodies 

NOBO + ISA ASBO DEBO

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=290608&version_no=15
https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/assessments/bodies/view.aspx?id=132
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Απόκτηση πελάτη

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
στην επέκταση της αγοράς

Χρησιμοποιήστε
υλικό
μάρκετινγκ
Λεπτομέρειες στην
επόμενη διαφάνεια

Κανονίστε μια
συνάντηση αν
χρειαστεί μαζί μας

Συνάντηση
βασικών
ενδιαφερομένων

• Κατασκευαστές

σιδηροδρόμων
• Κυβερνητική

πληροφορία. διαχειριστές
• Σιδηροδρομικές

Επιχειρήσεις

Λάβετε
υποστήριξη
από το HQ

Λεπτομερής ad-hoc 
προσέγγιση με βάση
κάθε μεμονωμένο έργο.

https://www.virtualmarket.innotrans.de/en/Eurocert-S-A,c610743
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Υλικό μάρκετινγκ
σιδηροδρομικών υπηρεσιών

• Σύντομη περιγραφή των προσφερόμενων
υπηρεσιών.

• Αναφορές ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών
έργων διεθνώς.

• Όλες οι έγκυρες διαπιστεύσεις και
ειδοποιήσεις

• Βήματα διαδικασίας από την αίτηση έως την

πιστοποίηση.

Eurocert Railway Services.pdf
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Κυλώντας προς 
την επιτυχία

European Inspection and Certification Company 


